
 

 

 

 

 

 

 

 
 

NIEUWSBRIEF november 2022 
Met de nieuwsbrief houden wij u regelmatig op de hoogte over de activiteiten en mogelijkheden binnen de 
gemeenschap van ’t Ven en de Herungerberg. Heeft u een berichtje of wilt u wat vermelden in de nieuwsbrief  van 
februari 2023, dan kunt u dit vóór maandag 30 januari 2023  via bovenstaand e-mailadres doorgeven. Kijk ook op 
www.debantuin.nl.  

NIEUWJAARSBORREL ‘T VEN IN DE BANTUIN 
Op zondag 15 januari nodigt het bestuur van de Bantuin alle bewoners 
van `t Ven uit voor een nieuwjaarsborrel. Van 14.00 tot 18.00 uur 
kunnen alle wijkbewoners, leden van buurtverenigingen en 
clubgenoten elkaar ontmoeten en onder het genot van een drankje 
elkaar een mooi 2023 toewensen.  Ook kinderen zijn welkom en 
kunnen gebruik maken van de spellenbox en de Playstation. De entree 
is gratis.  Het bestuur hoopt weer op een goede opkomst. 

NIEUWSBERICHTEN VAN DE MICHAELKERK   

Op zaterdag 10 december om 19.00 uur doen 10 kinderen het H. Vormsel.  

Zij worden momenteel voorbereid door kapelaan Patrick Zuidinga. 

Donderdag 15 december om 19.45 uur geeft  Vocalgroup Joy een kerstconcert en 

kerstavond is er om 19.00 uur een kerstviering m.m.v. Vocalgroup In the Mood. 

De overige diensten rond Kerst en Nieuwjaar worden t.z.t. bekend gemaakt. 

Wilt u ook dat de kerk in ’t Ven blijft bestaan, doe dan mee met de jaarlijkse     

kerkbijdragen. Uw steun heeft de kerk hard nodig. U kunt uw bijdrage storten op 

banknummer NL32 RABO 0136567622. Bij voorbaat onze hartelijke dank! 

KERSTCONCERT DOOR VOCAL GROUP JOY  
In de sfeervolle ambiance van de Michaëlkerk brengt Vocal 
Group Joy op 15 december een gevarieerd concert met 
mooie liederen in diverse muziekstijlen ten gehore. In 
klassieke-, gospel- en Afrikaanse stijl worden onder meer de 
liederen A million dreams, Siyahamba, Sim Shalom, Happy-
Xmas en Ave Maria afgewisseld met inspirerende 
gedachten. In de pauze is er gelegenheid voor een kopje 
koffie in de aangelegen Bantuin.  
Het concert begint om 19.45 uur,  de toegang is gratis. 
Dirigent: Gerda Hendrikx;  
Pianiste: Ludmila Seroo;  
Soliste klarinet: José Bartels                                                                                      
www.vocalgroupjoyvenlo.nl   
 

http://www.debantuin.nl/
http://www.vocalgroupjoyvenlo.nl/


KERSTVIERING OUDEREN 
De diaconiegroep van de Michaëlkerk organiseert op woensdag 21 december een kerstmiddag 
voor alle ouderen uit `t Ven. Om 14.30 uur wordt er gestart met een kerstviering van een half 
uur in de kerk, daarna is er koffie in de Bantuin en samen kerstliederen zingen o.l.v. Margo en 
Wiel Verbeek (zang en accordeon). Aansluitend is er een koffietafel.  
De kosten voor deze middag bedragen € 5,00 p.p., deze kunnen worden voldaan bij de ingang. 
Einde is 17.30 uur. Opgeven kan vóór15 december via email: parochiesvenlonoord@kpnmail.nl 
of stop een briefje met uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres in de brievenbus van 
de kerk. 

BOEK OVER ’T VEN: DORP AAN DE RAND VAN DE STAD 
Op 4 november j.l vond  in de Bantuin de presentatie plaats van het boek ’t Ven, dorp 

aan de rand van de stad, samengesteld door Ragdy van der Hoek (historicus) en Jan 

Kessels (Ven-kenner). Het boek telt 144 pagina’s, is geïllustreerd met 200 foto’s en 

besteedt ruim aandacht aan landschap, bewoning, tuinbouw, handel en industrie. Ook 

komen de rol van de kerk, het onderwijs en de identiteit en eigenheid van ’t Ven aan 

bod. Het boek kan worden besteld via de Moeraskwaakers. Een deel van de opbrengst 

gaat naar deze mooie vereniging. Het bestelformulier kan worden gedownload via 

www.moeraskwaakers.nl. Ook kunt u een mail met naam, adres en e-mailadres sturen 

naar sikkertaris@moeraskwaakers.nl 

 
VASTELAOVESBRUNCH IN DE BANTUIN 
Op donderdag 9 februari vindt in de Bantuin een gezellige vastelaovesbrunch plaats. Deze zal 
in het teken staan van de komende vastelaovend . De aanvangstijd is om 11.11 uur en de 
kosten bedragen € 11.-- per persoon.  
Gaer allemaol verkleid komme met ein leuk hudje of moej pekske. 
Haopelik wies dan!Opgeven voor deze brunch kan via info@debantuin.nl of via  077 351 5413. 

LEEF VENSE SENIORE EN VAN DAO BOETE, 
Op vriedaag 3 fibberwari 2023 organiseert v.v. de Moeraskwaakers ‘n kwante 
seniorezitting. Um 13.00 oor äöpene weej de deure (de locatie is beej ut oetgaeve 
van deze niejsbreef nog neet bekind)  veur óg en steit d'r ‘n lekkere tas kóffie mit ‘n 
stökske flaai klaor. 
‘n Vol programma mit artieste van binne en boete 't Ven make eur opwachting um 
óg ‘ne sjieke middaag te bezörge. Ónder andere Mai Anröchte, Herm & Bert Pollux, 
Marco Vaessen, Thei & Marij, Leo Faessen en de femilie Wolter gaeve acte de 
présence. Rónd de klok van 17.30 oor zal 't aafgeloupe zien. Kaarte zien taege daen 
tied te koup veur € 7,50.  

 

WIJKOVERLEG NOORD-OOST: 
op donderdag 26 januari 2023 is er in de Bantuin een wijkoverleg van 19.00 uur tot 21.00 uur. Mensen die iets willen 
opstarten, bijvoorbeeld een project, of andere vragen hebben kunnen zich i.v.m. planning van de agenda tot 20 januari 
2023 melden bij de secretaris  van het wijkoverleg via wijk info@venlonoordoost.nl 

Datum Wat Voor wie Door wie 

14-12-2022 Aetpunt Ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

21-12-2022 Kerstmiddag Ouderen Werkgroep diaconie Michaelkerk 

DATA VOOR 2023 
Datum Wat Voor wie Door wie 

15-01 Nieuwjaarsborrel  Alle Venbewoners De Bantuin 

09-02  Vastelaovesbrunch  Alle Venbewoners SOC ‘t Ven 

30 maart Paasontbijt   Alle 55+ers uit `t Ven SOC `t Ven en Diaconie 

17 mei Gezellige middag  Alle 55+ers uit `t Ven Diaconie 

15 juni Ontbijt de Bantuin  Alle 55+ers uit `t Ven SOC `t Ven 

Als het lukt wordt er voor de liefhebbers een bezoek aan het Casino gepland in 2023 

http://www.moeraskwaakers.nl/
mailto:sikkertaris@moeraskwaakers.nl
mailto:info@venlonoordoost.nl

